
Інструкція для застосування медичного виробу

 алоe
Спрей назальний 30 мл

Щоденний догляд за носовою порожниною та підтримка носової порожнини в здо-
ровому стані.
Ніс можна назвати воротами дихальних шляхів, що захищають наші легені. Непо-
шкоджена та оптимально зволожена слизова оболонка носа фільтрує та зволожує 
повітря, а також зігріває холодне повітря до температури тіла. 
Однак забруднене, холодне та/або сухе повітря (наприклад, в кімнатах, оснащених 
кондиціонером, в автомобілях та/або літаках) часто викликає сухість та подразнення 
слизової оболонки носа та погіршує її функціональність.

Опис «Квікс® алое» 
«Квікс® алое» – природний ізотонічний 
спрей назальний, що містить воду Атлан-
тичного океану, багату на корисні мінерали 
та мікроелементи, а також екстракт алое. 
Концентрація солі у «Квікс® алое» відпо-
відає її природній концентрації в організ-
мі, а тому не пошкоджує слизову носа. 
«Квікс® алое» – це натуральний засіб для 
зволоження слизової оболонки носа, 
зняття подразнення, покращення її функ-
ції фільтрації та зволоження повітря, яке 
ми вдихаємо. У такий спосіб підтримуєть-
ся здоровіший стан дихальних шляхів.

Форма випуску
Спрей назальний.

Склад
В 100 мл «Квікс® алое» міститься: 28,6 мл 
води Атлантичного океану, 71,4 мл води 
очищеної та 0,05 г екстракту алое вера. 
Концентрація солі у «Квікс® алое» відпові-
дає приблизно 9 г NaCl на літр (ізотонічна).
Не містить хімічних добавок і консервантів.

Властивості медичного виробу
•  Сприяє підтримці функції носа в здо-

ровішому стані.
•  Очищує слизову носа від бактерій, віру-

сів, алергенів, кірок, слизу, часток пилу. 
•  Розріджує слиз та сприяє його видаленню.
•  Чинить зволожуючий ефект, знімає 

подразнення слизової оболонки носа.

Показання до застосування
•  Щоденна гігієна та догляд за носовою 

порожниною для підтримки захисних 
властивостей слизової.

•  М'яке очищення слизової оболонки носа.
•  Полегшення симптомів сухості та 

подразнення слизової оболонки носа.
•  Профілактика гострих вірусних респі-

раторних інфекцій (також при хроніч-
них запальних захворюваннях носової 
порожнини, навколоносових пазух, 
носоглотки).

•  Профілактика назальних алергічних 
реакцій (також під час вагітності та в 
період годування груддю).

•  Як додатковий засіб при лікуванні 
гострих та хронічних запальних захво-
рювань носової порожнини, навколо-
носових пазух і носоглотки.

•  Підготовка порожнини носа до нане-
сення лікарських засобів.

•  В якості засобу допомоги дітям, які не 
можуть самостійно сякатися.

Протипоказання
Гіперчутливість до морської води або 
алое вера. Діти до 6 місяців.

Досвід застосування в особливих гру-
пах пацієнтів
Вагітність і годування груддю:
Дозволений до використання під час 
вагітності та в період годування груддю
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Післяопераційне застосування
Будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм 
лікарем у разі застосування після хірур-
гічних втручань.

Спосіб застосування
Діти від 6 місяців до 6 років: 1 впорскуван-
ня у кожний носовий хід 4 рази на добу.
Дорослі та діти старше 6 років: 1-3 впор-
скування у кожний носовий хід кілька 
разів на добу, у разі необхідності.
Зніміть ковпачок. Підготуйте спрей до 
застосування, кілька раз натиснувши на 
манжету наконечника до досягнення дріб-
ного аерозольного розпилення (Мал. 1). 
Вставте наконечник у носовий хід та натис-
ніть на манжету по обидва боки наконеч-
ника (Мал. 2). Протріть наконечник чистою 
серветкою та надіньте ковпачок.
Наконечник забезпечує дозований потік 
та рівномірний розподіл спрею, який зво-
ложує та очищує слизову оболонку носа.

  
 Мал. 1 Мал. 2

«Квікс® алое» можна використовувати перед 
застосуванням інших назальних спреїв.
Тривалість використання не обмежена.
Не викликає звикання.

Взаємодії з іншими препаратами
На даний момент взаємодій з лікарськи-
ми засобами виявлено не було.

Побічні ефекти
На даний момент побічних ефектів вияв-
лено не було.

Використовувати з обережністю
Після оперативних втручань і травм в 
області носа «Квікс® алое» слід застосо-
вувати лише після консультації з лікарем. 

Умови зберігання
Зберігати при кімнатній температурі, в 
недоступному для дітей місці.
Не використовуйте «Квікс® алое» після закін-
чення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. Після відкриття флакону «Квікс® 
алое» слід використати протягом 6 місяців.

Опис упаковки
Флакон спрею «Квікс® алое» містить 30 мл 
розчину. У кожному флаконі міститься 
приблизно 220 доз. Флакон оснащений 
системою антибактеріального захисту, 
який запобігає проникненню мікробів 
протягом всього періоду використання.
«Квікс® алое» є медичним виробом. 

 Виробник:
Фармастер
Виробнича зона де Краффт
67150 Ерстейн, Франція 

Тел.: +33 (0)3 88 59 89 39
Факс: +33 (0)3 88 98 98 08
E-mail: contact.phr@synerlab.com
Уповноважений представник в Україні:
Представництво Берлін-Хемі/ 
А. Менаріні Україна ГмбХ
Київ 02098, 
вул. Березняківська, 29 
Тел. +38044-4943388
E-mail: berlin-chemie@menarini.com.ua

Позначення, які застосовуються на етикетці
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Номер партії

Дата виготовлення

Знак відповідності технічним 
регламентам 

Знак Європейської 
відповідності
Виробник

Ознайомлення з інструкцією 
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